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A Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos, 

atua há anos para promover os 

estudos e serviços brasileiros no 

exterior e atrair investimentos 

estrangeiros para setores 

estratégicos da economia do 

País.

Apex-Brasil



CLIENTES:

• Empresas brasileiras exportadoras;

• Empresas atendidas pelo programa de competitividade 

empresarial (não exportadoras);

• Investidores estrangeiros.

Apex-Brasil



Apex-Brasil

Produtos e Serviços Apex-Brasil;

1. Inteligência de Mercado

2. Promoção de Negócios e Imagem

3. Atração de Investimentos

4. Estratégias para Internacionalização

5. Competividade Empresarial



Apex-Brasil

PEIEX

O Projeto Extensão Industrial 

Exortadora (PEIEX) tem por 

objetivo qualificar e incrementar a 

competitividade sustentável e 

promover a cultura exportadora nas 

empresas por meio da 

implementação de melhorias 

gerenciais e inovações 

tecnológicas nas empresas 

iniciantes em comércio exterior.



Apex-Brasil

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL COM FOCO NA 
PREPARAÇÃO PARA O  COMÉRCIO EXTERIOR

Competividade Empresarial



DIVERSIFICAÇÃO

• Atuação em novos mercados;

• Aumentar e diversificar a carteira de clientes;

• Alternativas em tempos de crise;

• Adequação a procedimentos e exigências de outros países, com 
ganhos no mercado interno.

Por que exportar?



Por que exportar? 

O Comércio Exterior do Brasil

• Economia Brasileira e o Comércio Exterior;
• Importância do Agronegócio para o Comércio 

Exterior.



O Comércio Exterior do Brasil
Exportações Agronegócio 

Fonte: http://indicadores.agricultura.gov.br/agrostat/index.htm (AGROSTAT - Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro)

Dados Disponíveis até maio/2017

http://indicadores.agricultura.gov.br/agrostat/index.htm


O Comércio Exterior do Brasil
Exportações Agronegócio 

Fonte: http://indicadores.agricultura.gov.br/agrostat/index.htm (AGROSTAT - Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro)

Dados Disponíveis até maio/2017

http://indicadores.agricultura.gov.br/agrostat/index.htm


Por que exportar? 

• Exportar é muito mais do que uma fonte renda ou uma 
interação entre pessoas e empresas; 

• É uma excelente alternativa de desenvolvimento. 

• Independente dos desafios e receios, é importante ter em 
mente as diversas vantagens que existem.

Por que exportar?



Por que exportar? 

• Todo mundo ganha com o Comércio Exterior: o exportador, 
o importador e o mercado interno, com o ingresso de 
divisas e geração de emprego e renda;

• As possibilidades de estar no mercado externo nos coloca à 
frente de mercados altamente promissores;

• Pessoas, contatos, estratégias, investimentos, mercados e 
evolução. 

Por que exportar?



Por que exportar? 

VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Podemos resumir as vantagens nos tópicos abaixo:

• Diversidade de Mercados

• Crescimento da produtividade

• A qualidade do produto

• Melhoria do negócio

• A carga tributária



Por que exportar? 

VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Diversidade de Mercados

Desenvolver negócios com outros países abre, naturalmente, novas 
carteiras (ou portfólio) de clientes, induz a expansão de mix de produtos, 
pulveriza a receita e os riscos; 

Um negócio cuja receita esteja baseada em poucos clientes pode sofrer 
grandes perdas se o relacionamento com estes poucos clientes ruir;

A diversidade de mercados pode auxiliar no problema dos negócios que 
vendem produtos sazonais.



Por que exportar? 

VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Essa ação aumenta a carta de clientes em diferentes mercados. Uma 
das grandes vantagens desse empreendimento é que a empresa diminui 
os riscos e se torna mais independente, pois quantos mais mercados ela 
estiver atuando, menos dependente ela será e menos exposta estará a 
crises financeiras em determinadas regiões.

Diversidade de Mercados



VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Crescimento da produtividade

Quando um negócio dá início à exportação, ele precisa produzir em 
maior quantidade e também com qualidade cada vez melhor para 
conseguir ser competitiva no mercado internacional. 

Para isso ela precisará se modernizar e, pensando de forma global, 
sairá ganhando com todo o processo, pois a modernização leva ao 
crescimento do negócio.

A empresa poderá, assim, diminuir o custo de seus produtos, 
tornando-os mais competitivos, e aumentar sua margem de lucro.

Por que exportar? 



Por que exportar? 

VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

A Qualidade do Produto

O Comércio Exterior nos trás a necessidade de se adaptar às exigências 
do mercado em que estiver atuando.

Os negócios precisam inovar e gerar desenvolvimento em tecnologia, 
pois essa é uma exigência dos mercados internacionais, principalmente 
no que se refere a adaptação normas e procedimentos.

O investimento na qualidade dos seus produtos será percebido por 
todos seus clientes, do mercado doméstico ou internacional, o 
que garantirá a sustentabilidade financeira do seu negócio e a geração 
de receitas com o fortalecimento da marca e/ou dos produtos.



Por que exportar? 

VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Melhoria do Negócio

Quando uma empresa se torna exportadora, existe uma melhora no negócio em si, 
tanto na imagem perante o mercado, como na gestão e nos processos internos 
desenvolvidos.

Melhora Interna:

Padrões internacionais de gerenciamento, adotados em função das exigências do 
mercado externo.

Novas tecnologias empregadas, devido ao processo de internacionalização da 
empresa. É uma exigência dos mercados que irão importar os seus produtos.



Por que exportar? 

VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Melhoria do Negócio

Quando uma empresa se torna exportadora, existe uma melhora no negócio em si, 
tanto na imagem perante o mercado, como na gestão e nos processos internos 
desenvolvidos.

Melhora Interna:

Crescimento e qualificação da mão de obra para que seja possível alcançar todas as 
novas exigências do processo de exportação.

Fortalecimento do valor agregado da marca.



Por que exportar? 

VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

Melhoria do Negócio

Quando uma empresa se torna exportadora, existe uma melhora no negócio em si, 
tanto na imagem perante o mercado, como na gestão e nos processos internos 
desenvolvidos.

Externamente

Ganho de posicionamento e diferenciação de marca ao se tornar produto “tipo 
exportação”, o que tende a gerar mais vendas e fidelização do seu público-alvo.

Os fornecedores também passam a encarar a sua empresa com outra postura, o 
que pode melhorar o processo de negociação de produtos.



VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

A Carga Tributária

Quem exporta tem a possibilidade de usufruir de mecanismos que 
ajudam a diminuir os tributos: são os incentivos fiscais.

Os incentivos fiscais eliminam tributos incidentes sobre os produtos 
nas operações realizadas no mercado interno. 

Nas exportações, é fundamental que os produtos cheguem ao mercado 
internacional com preços competitivos, e isso se torna possível pela 
compensação dos incentivos fiscais.

Por que exportar? 



VANTAGENS DA EXPORTAÇÃO

A Carga Tributária

Vantagens Tributárias:

• Não há incidência de ICMS e o IPI sobre a exportação de produtos 
industrializados;

• As receitas obtidas com exportação são excluídas da base de calculo 
do CONFINS e estão isentas do PIS e do PASEP;

Por que exportar? 



Como chegar ao mercado externo?

Exemplos de ações:

• Qualificação e preparação para Exportação;

• Definição do mercado alvo e a estratégia;

• Participação de ações Promoção Comercial;

• Manutenção e Ampliação de Mercados;

• Internacionalização da empresa.



Caminhos a seguir

Definir o tamanho do seu negócio

Saber sua capacidade de produção e definir quanto dela 
estará voltada para o mercado interno e quanto sobrará 
para o externo;

Ter capacidade de crescimento e desenvolvimento 
produtivo pensando na ampliação no(s) novo(s) 
mercado(s);



Caminhos a seguir

Definir o tamanho do seu negócio

Ter uma estratégia bem definida, com os passos sendo 
seguidos corretamente é fundamental;

Avaliar a necessidade de ter um departamento de 
exportação;



Caminhos a seguir

Identificação do Mercado Alvo

É essencial conhecer o mercado internacional para 
identificar qual será sua estratégia de comercio exterior;

Utilizar Estudos de Mercado para apoiar as decisões,  
descobrindo quais são os pontos que você precisa se 
adaptar e tabelar os preços médios que são praticados em 
outros países para poder oferecer um produto 
competitivo;



Caminhos a seguir

Identificação do Mercado Alvo

Fazer uso de materiais e apoio de instituições que 
trabalham com comercio exterior, incluindo informações 
presentes na internet.



Por que exportar? 

Caminhos a seguir

Estar Preparado de forma Profissional

Para realizar a preparação e as ações de comercio exterior, 
recomenda-se possuir uma equipe profissional 
especializada;

Identificar a melhor forma de atuação para chegar aos 
compradores e também aos negócios, definindo assim os 
canais de distribuição;



Por que exportar? 

Caminhos a seguir

Estar Preparado de forma Profissional

Canais de Distribuição:

• Representante comercial no exterior (trading):
Podem estar baseados no Brasil ou no exterior e são responsáveis pelo relacionamento 
entre empresas brasileiras e estrangeiras.

• Departamento de vendas próprio para exportação:
O departamento interno de vendas para exportação irá trabalhar com as mesmas 
atribuições do representante comercial e poderá fazer este trabalho por telefone, visitas 
presenciais, ou estandes em feiras do setor.



Caminhos a seguir

Outras pontos importantes:

• Definição da Logística Internacional, Frete e Seguro;

• Formação do preço para exportação;

• Conhecer as linhas de crédito para exportação;

• Estar atento aos sites com informações de comercio 
exterior do Brasil e exterior: MRE, Apex-Brasil, MDIC, 
MAPA, CNA, Invest Export Brasil, etc.



POR QUE EXPORTAR?

A exportação é a oportunidade de diversificar o 
seu mercado consumidor e deixar seu 
negócio menos dependente das oscilações da 
economia doméstica, além de poder estar 
acompanhando o mercado globalizado em termos 
de inovação e tecnologia.



POR QUE EXPORTAR?

Exportar é uma questão de planejamento, 
estratégia e que certamente trará ótimos 
resultados;

Ó mundo é global e assim devemos pensar nossos 
negócios.



POR QUE EXPORTAR?

A exportação traz diversos benefícios para os 
países e para as empresas. 
As operações de exportação permitem que todos 
saiam ganhando, incluindo os trabalhadores, as 
empresas e os países.

Bons negócios!



Plataforma Passaporte para o Mundo

www.passaporteparaomundo.com.br

http://www.passaporteparaomundo.com.br/


Internacionalização Sebrae

www.internacionalizacao.sebrae.com.br



Brazillian Suppliers

www.braziliansuppliers.com.br

www.ceciex.com.br

http://www.braziliansuppliers.com.br/
http://www.ceciex.com.br/


Plataforma INVEST & EXPORT BRASIL

www.investexportbrasil.gov.br

http://www.investexportbrasil.gov.br/


Vitrine do Exportador

www.vitrinedoexportador.gov.br

http://www.vitrinedoexportador.gov.br/


OBRIGADO!

Tiago Terra
Coordenação de Competitividade

Apex-Brasil

tiago.terra@apexbrasil.com.br

Tel.: 61 3426 0202 

mailto:Tiago.terra@apexbrasil.com.br



